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الملخص
ًْذ جلرالغٔ وأحذ هي جلىتد جلذٌٗ٘ٔ ٗتؿوّي يزحتد جلرالغةٔ ٍغشجتةد جلػّةَس ،لةِ ل٘وةٔ
أدذ٘ٔ يحل٘ٔ هحصجل ًٗتٌٖ ذِ جألدذحءّ .زج ٍلذ جحتَت خكرِ يلٖ هالهح أغة٘لٔ لزوحل٘ةحت
جإلًضٗحح جلتػَٗشٕ جلّتٖ دسجستْح تذل يلٖ أى جلًذٍل يي جلوً٘حس ٍجلٌةضٍح ئلةٖ جإلًضٗةحح
جلتػَٗشٕ لذٕ جإلهحم(و)ٗ ،رشص همذستِ جلخ٘حلّ٘ٔ فٖ تَن٘ف جلكحلٔ جلتًر٘شّٗٔ جلىحهٌٔ فةٖ
ولّ ولؤ ذٌ٘ت يلٖ غ٘حغحت غشفّ٘ٔ .ئىّ خ٘حل جإلهحم(و) جستوذّ جإلًضٗحح جلتّػةَٗشٕ فةٖ
س٘حلحت هتٌَئ؛ فٖ جلَجلى ،ئىّ جإلهحم(و) ٗستخذم جلػَس جلرالغ٘ٔ جلوختلفٔ جلتٖ تطةحي
جلىالم ذحلكحلٔ جلتًر٘شّٗٔ ٍتشفى هستَجُ ذسرد لذستْح يلٖ تىخ٘ف جلوًةحًٖ .تْةذ ّةزُ
جلوححٍلٔ ،دسجسٔ ئحذٕ نَجّش جلٌمذ جألدذٖ جلحذٗج فٖ وةالم جإلهةحم يلةٖ(و) .جالًضٗةحح
نحّشٓ تتنُّ دسجستْح فٖ جلًلَم جأللسٌ٘ٔ ٍجألسلَذ٘ٔ ٍَّ يرحسٓ يي خشق جلوألَ فٖ جللغةٔ
جلًحدٗٔ ٍجلخشٍد يٌِ أٍ أًَّْح لغٔ هخحلفٔ للىالم جلًةحدٕ ٍجلوةألَ ٍ .هةي أًَجيْةح جالًضٗةحح
جلتػَٗشٕ؛ ٍّزج جلٌَو هي جالًضٗحح ٗستٌذ يلٖ جلػَس جلر٘حً٘ٔ ذأضىحلْح جلوختلفةٔ هَؾةحح
ياللحتْح ذحلوشرًٖ؛ ّزُ جلذسجسٔ تسًٖ ئلٖ تسل٘ف جلؿَء يلٖ ّةزُ جلهةحّشٓ فةٖ وةالم
جإلهحم(و)ٗ .تزلٖ للمحسب ًْحٗٔ ّزج جلومحل أىّ جإلهةحم(و) توىةي هةي جسةتخذجم جالًضٗةحح
جلتػَٗشٕ ذطىل هكشّد لإلذذجو ٍجلتزو٘ل فٖ جلىالم.
الكلمات الذلیلیة :جالًضٗحح جلتػَٗشًْٕ ،ذ جلرالغٔ ،جلتطرِ٘ ،جإلستًحسٓ ،جلىٌحٗٔ.

* جلذوتَسجُ ،فشو جللغٔ جلًشذ٘ٔ ٍآدجذْح ،ذزحهًٔ آصجد جإلساله٘ٔ ،لن.
** أستحر هطحسن ،لسن جللغٔ جلًشذ٘ٔ ٍآدجذْح ،ذزحهًٔ آصجد جإلساله٘ٔ ،لن.
*** أستحر هسحيذ ،لسن جللغٔ جلًشذ٘ٔ ٍآدجذْح ،ذزحهًٔ آصجد جإلساله٘ٔ ،لن.
جلىحتد جلوسإٍل :هحوذ رٌتٖ فش
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المقذمة
لٌْذ جلرالغٔ أّوّ٘ٔ ٍجفشٓ لذٕ جلوسلو٘ي ذًحهّٔ ٍجلطً٘ٔ ذخحغّٔ ٍَّ ،هزوَو هح جختحسُ
جلسّ٘ذ جلطشٗف جلشؾٖ؛ خػِّ فٖ حالحٔ ألسحم :لسوحً ذخكد جإلهحم(و)ٍ ،لسوحً آخش ذشسةحتلِ
ٍهىحت٘رٍِ ،جلمسن جلخحلج ذمػحس جلىالمٍ .لذ يذّ ّزج جلىتحخ هي جلٌحح٘ٔ جلفٌّ٘ٔ هي جلٌػَظ
جلًرمشّٗٔ جلّتٖ روًت يوك جلوؿوَى ٍروحل جلطىل فٖ ولّ هح ٍسد فِ٘ هةي أًةَجو ًخشّٗةٔ
خكرحً ٍسسحتل ٍحىوحًٍ .جلمحسب لْزج جلىتحخ جلخو٘ي ٗزذ أًِّ و٘ةف رةحء هختلةف جلًرةحسجت
ٍجألسحل٘د فْ٘ح هٌسزؤ ٍهتٌحسرٔ هى جلوًحًٖ جلوتَخّ٘ٔ.
ووح ترّ٘ي لٌح أىّ ٌّحن ذًؽ جألسشجس ٍجلشهةَص جلرالغّ٘ةٔ فةٖ جلشٍجتةى هخةل وتةحخ ًْةذ
جلرالغٔ ال تكحل ئلْ٘ح أغَل جلٌمذ جلمذٗن ٍلن تستكى أى تو٘ف جللخةحم يٌْةحٍ ،لىةي جلٌمةذ
جلحذٗج ٍهٌِ جالًضٗحح جلتػَٗشٕ ذومذٍسُ أى ٗمَم ذْزُ جلوْؤّ ٍّزج هةح ذٌّ٘ةحُ فةٖ ّةزُ
جلومحلًٔٗ .ذّ جالًضٗحح هي جلهَجّش جلوْؤّ ٍذخحغّةٔ فةٖ جلذسجسةحت جألسةلَذّ٘ٔ جلّتةٖ تةذس
جلٌعّ جألدذٖ يلٖ أًِّ لغٔ هخحلفٔ للوألَ ٍجلًحدٍٕ .جتّخزت ّزُ جلهحّشٓ أًوحقةحً هختلفةٔ
هي ًححّ٘ٔ تٌَيحتِ فٖ جلٌػَظ جألدذّ٘ٔ ٍلْح جألضىحل جلوختلفٍٔ .هٌْح جالًضٗةحح جلتّػةَٗشٕ،
ٍفٖ خكد جإلهحم(و) ًزذُ لذ حفل ذحإلًضٗحح جلتّػَٗشٕ؛ ّزج جلٌَو ٗتّسن ذةرًؽ جلسةوحت
جلوػححرٔ لِ وحالذتىحس ٍجإلححسٓ.
تتٌحٍل ّزُ جلومحلٔ هي خالل جلوٌْذ جلَغفٖ -جلتحل٘لٖ جالًضٗحح جلتّػَٗشٕ فٖ ألةَجل
جإلهحم(و) فٖ ًْذ جلرالغٔ؛ فٖ ّزُ جلومحلٔ ،سٌمَم ذذسجسٔ ًْةذ جلرالغةٔ لإلهةحم يلةٖ(و)،
ٍسٌرّ٘ي و٘ف رًل جإلهحم(و) جلًٌحغش جألدذّ٘ٔ فٖ والهِ ورٌحء هٌسزن هتالحن ل٘رًج فٖ
والهِ جلزوحل ٍجلزالل فٖ آى هًحًٍ .تتٌحٍل ّزُ جلذسجسٔ أّنّ هرححةج يلةن جلر٘ةحى هٌْةح:
جلتطرِ٘ ٍجالستًحسٓ ٍجلىٌحٍٗٔ .تأتٖ أّوّ٘ٔ ّزُ جلذّسجسٔ هي ح٘ةج أًّْةح تةشذف جلوسةتَٗي:
جلوستَٕ جلرالغٖ ٍجلوستَٕ جلذاللٖ.
فرضیة البحث
لذ تترلَس نحّشٓ جالًضٗحح جلتّػَٗشٕ فٖ ألَجل جإلهحم يلٖ(و) ذطىل هكشَّد ٍلذ جسةتكحو
جإلهحم(و) تَن٘ف جللغٔ غ٘ش جلوألَفٔ فٖ والهِ لإلذذجو جلفٌٖ ٍتزو٘ل جلػةَسٓ جألدذّ٘ةٔ فةٖ
ألَجلِ.
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أسئلة البحث
 .1هح َّ أّن جإلًضٗحححت جلتػَٗشّٗٔ جلوستخذهٔ فٖ والم جإلهحم يلٖ(و)؟
 .2ون ًزح جإلهحم(و) فٖ تَن٘ف نحّشٓ جالًضٗحح جلتّػَٗشٕ فٖ ألَجلِ؟
ّ .3ل جالًضٗحح جلتّػَٗشٕ تشن تأح٘شج فٖ تحس٘ي جلر٘حى جلطًشٕ فةٖ ألةَجل جإلهةحم
يلٖ(و)؟
خلفیة البحث
ئًِّ لذ للّت جلرحَث جلّتٖ دسست جإلًضٗحح فٖ ًْةذ جلرالغةٔ دسجسةٔ تًتٌةٖ ذحلوسةتَٕ
جلذاللٖ(جإلًضٗحح جلتػَٗشٕ)؛ ٍأهّح ،لذ سرك ّةزج جلرحةج ذًةؽ جلذسجسةحت ٍجلرحةَث جلتةٖ
جستركت ذحلٌحح٘ٔ جلذالل٘ٔ أللَجل جإلهحم يلٖ(و) هي دٍى أى تشتىةض يلةٖ هحةَس جإلًضٗةحح.
ٍأهّح ،هي أّنّ ّزُ جلذسجسحت ٍح٘مٔ جلػلٔ ذحلوَؾَو:
.1همحلٔ «همحسذٔ أسلَذّ٘ٔ داللّ٘ٔ فٖ خكرٔ جلزْحد» ،سّ٘ذ جسححق حسةٌٖ٘ وَّسةحسٕ،
هزلّٔ «جللغٔ جلًشذّ٘ٔ ٍآدجذْح» ،قْشجى1435 ،ق.
.2سسحلٔ «أسحل٘د جلرذٗى فٖ ًْذ جلرالغٔ؛ دسجسةٔ فةٖ جلَنةحتف جلذاللّ٘ةٔ ٍجلزوحلّ٘ةٔ»،
خحلذ وحنن حو٘ذٕ جلحو٘ذجٍٕ ،سسحلٔ لٌ٘ل دوتَسجُ ،رحهًٔ جلىَفٔ ،وَفٔ2011 ،م.
.3همحلٔ «جلػَسٓ جلفٌّ٘ٔ فٖ سسحتل جإلهحم يلٖ(يلِ٘ جلسالم)(دسجسٔ فٖ حالث سسحتل هي
ًْذ جلرالغٔ ًوَررحً)» ،خل٘ل پشٌٍٖٗ ٍجٙخشٍى ،هزلٔ آفحق جلحؿةحسٓ جإلسةالهّ٘ٔ ،قْةشجى،
1435ق.
.4همحلٔ «جلتشجد ٍل٘وتِ جلذاللّ٘ٔ فٖ لغٔ ًْذ جلرالغٔ» ،فشج تشوٖ يرذجلًضٗض ،هزلةٔ
آفحق جلحؿحسٓ جإلسالهّ٘ٔ1436 ،ق.
.5همحلٔ «سؤٗٔ أسلَذّ٘ٔ فٖ ٍغّ٘ٔ جإلهحم يلٖ(و)» ،هشٗن رل٘ل٘حى ،هزلّٔ آفةحق جلحؿةحسٓ
جإلسالهّ٘ٔ1436 ،ق.
.6همحلٔ «تزلّ٘حت جلسخشٗٔ ٍأسحل٘رْح فٖ ًْذ جلرالغٔ؛ جلخكد جلوحتٔ جألٍلةٖ ًوَررةحً»،
سّ٘ذ هْذٕ هسرَق1437 ،ق.
.7همحلٔ «جلتػَٗش جألدذٖ فٖ خكد ًْذ جلرالغةٔ(خكرةٔ جالضةرحح ًوَررةحً)» ،سٍح جهلل
ًػ٘شٕ ،هزلّٔ جللغٔ جلًشذّ٘ٔ ٍآدجذْح1435 ،ق.
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ٍلىي جلوو٘ض جلشت٘سٖ لْزج جلومحل َّ ،تخػ٘ػِ ذحإلًضٗةحح جلتّػةَٗشٕ فمةف ،هسةتًٌ٘حً
ذوٌْذ ٗوّ٘ض دٍى سَجّح .غ٘ش أىّ جلرححج ،يلٖ جلشغن هي جستفحدتِ هي ّزُ جلذسجسحت ،فأًِّ
ححٍل جلشذف ذ٘ي جلوستَٕ جلرالغٖ ٍجلذاللٖ أللَجل جإلهحم يلةٖ(و) ٍجلوزةحل ّةزج ،هزةحل
خػد ٗتكلّد جلىخ٘ش هي جلرحَث ٍجلذسجسةحت إلووةحل جلوسة٘شٓ ٍ ٍؾةى جلمَجيةذ جلخحذتةٔ
للوَؾَو.
اإلنزیاح
جإلًضٗحح لغٔ :رحء فٖ جللسحى «ًضَح»ً :ضح جلطٖء ٌٗضح ًضحح ًٍضٍحةح :ذًٓٔةذٓ(جذةي هٌهةَس،
ٍ .)231 :2005لذ رحء فٖ «هًزن جللغٔ جلًشذ٘ٔ جلوًحغشٓ» هًحىٍ هترحٌٗٔ حةَل «جًةضجح»،
هٌْح هح ٗطتشن فْ٘ح هى "جللسحى" الذي هٌهَسٍ ،هٌْح هح جختلف فِ٘ فأؾح هًٌٖ آخش ئرج
جضتشجوح فٖ جلتًر٘ش يلٖ هًٌٖ "جلرًذ" ٍيلٖ هًٌٖ "جلرثش جلفحسغٔ جلتٖ ًفذ هحءّةح" ،لىةي
جضتول يلٖ هًٌٖ ئؾحفٖ ٍَّ "جالًتمحل" فحالًضٗحح َّ جًتمحل هي هىحى ئلةٖ هىةحى ٍفةٖ
جللغٔ َّ جًتمحل هي هًٌٖ ئلٖ هًٌٖ آخش .فحلًشخ جلمذجهٖ جستًولَج لفم جإلًتمحل ذذال هةي
لفم جإلًضٗحح أوخش ضٖء فٖ جلوزحل جللغَٕ ٍلىي سغن رله فاًٌح ال ًٌفٖ أٗؿح جسةتًوحلْن
هػكلح جإلًضٗحح ٍلىي رله وحى ًحدسج ًَيح هح.
جإلًضٗحح جغكالحح :جإلًضٗحح َّ «جستًوحل جلورذو للغٔ هفشدجت ٍتشجو٘د ٍغَسج جستًوحال
ٗخشد ذْح يوّح َّ هًتحدٍ .هألَ ذح٘ج َٗدٕ هح ٌٗرغٖ لِ أى ٗتػف ذِ هي تفةشّد ٍئذةذجو
ٍلَٓ رزخ ٍأسش»(هحوذ ٍٗس.)49 :2005 ،
جّتوّت جلذسجسحت جلٌمذٗٔ ٍجألدذ٘ٔ جلحذٗخٔ ذهحّشٓ جإلًضٗحح ذحيترحسُ لؿ٘ٔ أسحسة٘ٔ فةٖ
تطى٘ل روحل٘حت جلٌػَظ جألدذٍ٘ٔ ،ذَغفِ -أٗؿح -حذححً لغَٗحً فٖ تطى٘ل جلىالم ٍغ٘حغتِ.
ٍجإلًضٗحح َّ خشٍد جلىالم يي ًسمِ جلوخحلٖ جلوألَ  ،أٍ َّ خشٍد يي جلوً٘حس لغشؼ لػذ
ئلِ٘ جلوتىلن أٍ رحء يفَ جلخحقش ،لىٌِّ ٗخذم جلٌع ذػَسٓ أٍ ذأخشٕ ٍذذسرحت هتفحٍتٔ.
ًستك٘ى أى ًمَل :أىّ جإلًضٗةحح ّةَ «جختةشجق هخحل٘ةٔ جللغةٔ ٍجلتزةشؤ يلْ٘ةح فةٖ جألدجء
جإلذذجيٖ ،ذح٘ج ٗفؿٖ ّزج جالختشجق ئلةٖ جًتْةحن غة٘حغٔ جلتةٖ يلْ٘ةح جلٌسةك جلوةألَ
ٍجلوخحلٖ ،أٍ ئلٖ جلًذٍل فٖ هستَٕ جللغٔ جلػَتٖ ٍجلذاللٖ يوّح يلِ٘ ّةزج جلٌسةك»(سضة٘ذ
جلذدٓ.)15 :2009 ،
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أقسام اإلنزیاح
تحذث جلىخ٘ش هي جلرححخ٘ي يي أًَجو جالًضٗحح حتٖ أٍغلْح ذًؿْن ئلةٖ خوسةٔ يطةش
ئًضٗححح ٍّزُ جإلًضٗحححت ٗوىي تػٌ٘فْح ئلٖ خوسٔ أًَجو:ّٖ ،
 .1جإلًضٗحححت جلوَؾً٘ٔ ٍجإلًضٗحححت جلطحهلٔٗ :وىي تػٌ٘ف جإلًضٗحححت ترًحً لذسرةٔ
جًتطحسّح فٖ جلٌع وهَجّش هحل٘ٔ هَؾً٘ٔ أٍ ضحهلٔ ،فحإلًضٗحح جلوَؾًٖ ٗةإحش يلةٖ رةضء
هحذٍد هي جلس٘حق ،فحالستًحسٓ -هخالًٗ -وىي أى تَغف ذأًْةح جًضٗةحح هَؾةًٖ يةي جللغةٔ
جلًحدٗٔ ،أهّح جإلًضٗحح جلطحهل ف٘إحش يلٖ جلةٌع ذأوولةٍِ ،هخحلةِ هًةذالت جلتىةشجس جلطةذٗذٓ
جالستفحو أٍ جالًخفحؼ لَحذٓ هًٌ٘ٔ هي جلٌع ،هوح ًٗذ جًضٗححح ضحهالٍٗ ،ىي سغذُ ذطةىل
يحم يي قشٗك جإلرشجءجت جإلحػحت٘ٔ.
 .2جإلًضٗحححت جلسلر٘ٔ ٍجإلًضٗحححت جإلٗزحذ٘ةٍٔ :رلةه ترًةح لًاللتْةح ذٌهةحم جلمَجيةذ
جللغَٗٔ ،ح٘ج ًًخش يلٖ جًضٗحححت سلر٘ٔ تتوخل فٖ تخػ٘ع جلمحيذٓ جلًحهٔ ٍلػةشّح يلةٖ
ذًؽ جلححالت ،ووح تَرذ جًضٗحححت ئٗزحذ٘ٔ تتوخل فٖ ئؾحفٔ لَ٘د هًٌ٘ٔ ئلٖ هح ّةَ لةحتن
ذحلفًلٍ ،فٖ جلححلٔ جألٍلٖ تٌزن تأح٘شج ضًشٗٔ ًهةشج لاليتةذجء يلةٖ جلمَجيةذ جللغَٗةٍٔ ،فةٖ
جلححلٔ جلخحً٘ٔ تٌزن جلتأح٘شجت ًهشج إلدخحل ضشٍـ ٍلَ٘د يلٖ جلٌع ،ووةح ّةَ جلحةحل فةٖ
جلمحف٘ٔ هخالً.
 .3جإلًضٗحححت جلذجخل٘ٔ ٍجإلًضٗحححت جلخحسر٘ٔٗ :وىي تػٌ٘ف جإلًضٗحححت هةي ٍرْةٔ
جلٌهش جلتٖ تًتوذ يلٖ جلًاللٔ ذ٘ي جلمحيذٓ ٍجلٌع جلوشجد ،تحل٘لةِ ئلةٖ جًضٗححةحت دجخل٘ةٔ
ٍجًضٗحححت خحسر٘ٔ ،فحإلًضٗحح جلذجخلٖ ٗهْش يٌوح تٌفػل ٍحذٓ لغَٗٔ رجت جًتطحس هحةذٍد
يي جلمحيذٓ جلوس٘كشٓ يلٖ جلٌع فٖ رولتةٍِ ،جإلًضٗةحح جلخةحسرٖ ٗهْةش يٌةذهح ٗختلةف
أسلَخ جلٌع يي جلمحيذٓ جلوَرَدٓ فٖ جللغٔ جلوذسٍسٔ.
 .4جإلًضٗححةةحت جلخك٘ةةٔ(جلسةة٘حل٘ٔ)ٍ ،جلػةةَتٍ٘ٔ ،جلٌحَٗةةٍٔ ،جلػةةشفٍِ٘ ،جلوًزو٘ةةٔ
ٍجلذاللٍ٘ٔ :رله ترًحً للوستَٕ جللغَٕ جلزٕ تًتوذ يلِ٘.
 .5جإلًضٗحححت جلتشو٘ر٘ٔ ٍجإلسترذجلٍ٘ٔ :رله ترًةح لتأح٘شّةح يلةٖ هرةذإٔ جالخت٘ةحس
ٍجلتشو٘د فٖ جلَحذجت جللغَٗٔ .فحإلًضٗحححت جلتشو٘ر٘ٔ تتػل ذحلسلسةلٔ جلسة٘حل٘ٔ جلخك٘ةٔ
لإلضحسجت جللغَٗٔ يٌذهح تخشد يي لَجيذ جلةٌهن ٍجلتشو٘ةد ،هخةل جإلخةتال فةٖ تشت٘ةد
جلىلوحت ،أهح جإلًضٗحح جإلسترذجلٖ فتخشد يي لَجيذ جالخت٘ةحس للشهةَص جللغَٗةٔ ،هخةل ٍؾةى
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جلوفشد هىحى جلزوى ،أٍ جلػفٔ هىحى جلوَغَ  ،أٍ جللفم جلغشٗد ذذل جللفم جلوألَ (فؿةل،
.)155-156 :1985
ٗزذس ذحإلضحسٓ أًِ فٖ تمس٘ن آخش ٌٗمسن جإلًضٗحح ئلٖ:
 .1جإلًضٗحح جإلسترذجلٖ ٍَّ :جلزٕ ٗتًلةك ذزةَّش جلَحةذٓ جللغَٗةٔ أٍ ذةذاللتْح هخةل
جإلستًحسٓ ٍجلوزحص ٍجلىٌحٗٔ ٍجلتطرِ٘ .أهح جإلستًحسٓ فحسةتشي٘ت ف٘ةِ هًهةن جإلًترةحُ ٍوةحى
جلحم جألٍفش لْح.
 .2جإلًضٗحح جلتشو٘رٍٖٗ :حذث هخل ّزج جإلًضٗحح هي خالل قشٗمةٔ فةٖ سذةف جلةذٍجلّ
ذًؿْح ذرًؽ فٖ جلًرحسٓ جلَجحذٓ أٍ فٖ جلتشو٘د ٍجلفمشٓ .فىل تشو٘ةد خةشد يةي جلمَجيةذ
جلٌحَٗٔ جلوًتحدٓ ٍأغَلْح َّ جًضٗحح تشو٘رٖٗ ٍَّ ،توخل فةٖ جلتمةذٗن ٍجلتةأخ٘ش ٍجلحةز
ٍجإلؾحفٔ ٍجالًتمحل هي أسلَخ ئلٖ آخش ٍغ٘شّح.
ٍجلَجؾح أىَّ جلتمذٗن ٍجلتأخ٘ش ٍح٘ك جلػلٔ ذمَجيذ جلٌحَ حتٖ ئىَّ وَّي سةوّٖ جإلًضٗةحح
جلٌحتذ هي جلتمذٗن ٍجلتأخ٘ش ذة"جإلًضٗحح جلٌحَ" ٍسوّحُ أٗؿح ذة"جلملد"(هحوذ ٍٗس:2005 ،
.)111-128
ٍجذي رسٗل ٗزوش حالحٔ أضىحل لإلًضٗحح ّٖ:
 .1جإلًضٗحح جلسىًَٖ :جلزٕ لػَس جلرالغٍٔٗ ،ترذٕ ورًذ يي جلتًر٘ش جلوطتشن.
 .2جإلًضٗحح جلحشوٍٖ :جلزٕ ٗترذّٕ وحًمكحو فٖ جلضهحى أ لفضٓ ئلٖ جلورحدّٔ.
 .3جإلًضٗحح جلس٘حلٖ :جلزٕ لألسلَذ٘حتٍٗ ،ترذٕ وطزٍر داللٖ ،جسةتٌحدج ئلةٖ تػةحدم
جلس٘حلحتً .حّ٘ه أىَّ جألسلَخ وفشجدٓ ضًشٗٔ َّ ًفسِ لكًح فٖ جلٌس٘ذ جللغَٕ للطًش(جذةي
رسٗل.)27 :1989 ،
ٍأهّح ،لسّن جلرححج جالًزل٘ةضٕ لة٘ذ جإلًضٗةحح ئلةٖ حوحً٘ةٔ ألسةحم :جللّغةٍَٕ ،جلٌّحةَٕ،
ٍجلػَّتٍٖ ،جلىتحذٍٖ ،جلذّاللٍٖ ،جللْزةٍٖ ،جألسةلَذٍٖ ،جلضّهٌةٖ»(ٌٗهةش :غةفَٕ1390 ،ش:
.)58 -51
اإلنزیاح التصىیری
هي ّزج جلوٌكلكٌٗ ،هش ئلٖ «جإلًضٗحح جلتّػَٗشٕ» فٖ جلًػةش جلحةذٗج ًهةشٓ هتمذهةٔ
تخذم جلتػَس جلٌمذٕ جلمحتن يلٖ أسح جيترحس جلػةَسٓ جلطةًشٗٔ غةَسٓ تتةأتّٖ هةي خةشق
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جلمحًَى جلزٕ ٗسَد يلٖ جلػَس جلرالغ٘ٔ فٖ جلىالم؛ فاىّ لغٔ جلطًش أٍ لغةٔ جلٌخةش يلةٖ حةذ
سَجء تضخش ذحأللفحل ٍجلىلوحت فٖ جستخوحسّح جلًةحدٍٕ ،لىةي يٌةذهح تخةشد ّةزُ جأللفةحل
ٍجلىلوحت يي ًوكْح جاليت٘حدٕ ،فاًِّ ٗذخل يلْ٘ةح هةح ًٗةش ذةة«جالًضٗةحح جلتّػةَٗشٕ» أٍ
«جالًحشج جلتػَٗشٕ».
فاىّ نحّشٓ جإلًضٗحح جلتػَٗشٕ يرحسٓ يي وسش ًهحم جالستًوحل جلوتًةحس للوفةشدجت أٍ
جلتشجو٘د جلتٖ ذْح تتىَّى جلزول ذْذ صٗحدٓ يذٓ جلذالالت جلووىٌٍّٔ ،ةزُ جلهةحّشٓ تًةذُّ
هي جلهَجّش جلوْؤ فٖ جلذسجسحت جألسلَذ٘ٔ جلحذٗخٔ جلتٖ تذس جلٌعّ جلطةًشٕ يلةٖ أًّةِ
أسلَخ هخحلف للوألَ ٍجلًحدٕ .فحإلًضٗحح جلتػَٗشٕ(جلذّاللٖ) فٖ جلطًش جلحةذٗج ٗحةحٍل
أى تستً٘ؽ هي خالل جلتًر٘ش ذحلػَس جلغشٗرٔ ٍلذ تزلّت ههحّشّةح هةي خةالل جلتَن٘ةف
غ٘ش جلوألَ لالستًحسجت ٍجلوزحصجت ٍجلىٌحٗحت ٍجلتطرْ٘حت ٍال غ٘شّح(سل٘وٖ.)79 :1391،
ٍلذ يشفِ ذًؽ جلٌمحد «ذأًِّ ٗػةش ًهةش جلوتلمةٖ ذً٘ةذج جلةذالالت جلوشرًّ٘ةٔ للىلوةحت»
(جلغذجهٖ.)24 :1985 ،
مفهىم التصىیر(الصىرة)
هفَْم جلػَسٓ لغًٔ :رحء فٖ «لسحى جلًشخ» فةٖ هةحدٓ ظ-ٍ-س« :جلػةَسٓ فةٖ جلطةىل،
ٍجلزوى غَسٍ ،لذ غَسُ فتػَّسٍ ،تػَّست جلطٖء تَّّوت غَستِ ،فتػةَّس لةٍٖ ،جلتّػةحٍٗش:
جلتّوحح٘ل؛ لحل جذي جألح٘ش :جلػَسٓ تشد فٖ لسحى جلًشخ(لغتْن) يلةٖ نحّشّةحٍ ،يلةٖ هًٌةٖ
حم٘مٔ جلطٖء ٍّ٘ثتٍِ ،غَسٓ وزج ٍوزج إٔ غفتِ(»...جذي هٌهَس.)492/2 :2005 ،
هفَْم جلػَسٓ فٖ جالغكالح :لذ تًذّدت تًشٗفحت للػَسٓ ذتًذّد سؤٕ جلٌمّحد ٍجلرةححخ٘ي
ٍجختال سؤٗتْن ٍحمحفتْن؛ فوٌْن هي سذف جلػَسٓ ذحلَرذجى ٍيذّ جلػَسٓ تشو٘رٔ ٍرذجًّ٘ةٔ
ل٘س غ٘ش ،هخل يضّجلذّٗي جسوحي٘ل ذمَلِ« :جلػَسٓ تشو٘رٔ ٍرذجًّ٘ٔ تٌتوٖ فٖ رَّشّح ئلةٖ
يحلن جلَرذجى أوخش هي جًتوحتْح ئلٖ يةحلن جلَجلةى»(جلطةًش جلًشذةٖ جلوًحغةش)127 :1981 ،
ٍهٌْن هي سذف هػكلح جلػَسٓ ذطىلْح هخل يلةٖ جلركةل ،ئر ٗمةَل فةٖ رلةه« :جلػةَسٓ
تطى٘ل لغَٕ ٗىًَّْح خ٘حل جلفٌحى هةي هًك٘ةحت هتًةذدٓٗ ،مةف جلًةحلن جلوحسةَ فةٖ
همذهتْح ،فأغلد جلػَس هستوذٓ هي جلحَج »(جلػَسٓ جلطًشٗٔ فٖ جلطةًش جلًشذةٖ:1980 ،
ًٍ .)30زذ هي سذف جلػَسٓ ذحلًملٍ ،يذّّح تطى٘الً يملّ٘ةحً؛ هخةل يرةذجلمحدس جلشذةحيٖ جلةزٕ
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ٗمَل« :ئىّ جلػَّسٓ فٖ جلوفَْم جلفٌّٖ أّٗٔ ّ٘ثٔ تخ٘شّح جلىلوحت جلطةًشّٗٔ ذحلةزّي ،ضةشٗكٔ
أى تىَى ّزُ جلْ٘ثٔ هًرّشٓ ٍهَحّ٘ٔ فٖ آى(»...جلزٗحخ.)22 :2002 ،
ٍٗزذس ذحلزوش ،ئىّ جلذجس لألدخ جلًشذٖ جلمذٗن ال ًٗخش يلٖ تًر٘ش جلػَسٓ فةٖ جلتةشجث
جألدذٖ ذحلوفَْم جلوتذجٍل جٙى ،ألىّ جلذس جلٌمذٕ جلًشذٖ وحى ٗحػش جلتّػَٗش فٖ هزحالت
جلرالغٔ جلوختلفٔ وحلتطرِ٘ ٍجإلستًحسٓ ٍجلىٌحٗٔ.
فٖ جلَجلى ،لمذ تَسّى هفَْم جلػَّسٓ فٖ جلًػش جلحذٗج ئلٖ حذّ «أًِّ أغرح ٗطول وةلّ
جألدٍجت جلتًر٘شّٗٔ هوح تًَّدًح يلٖ دسجستِ ؾوي يلن جلر٘ةحى ٍجلرةذٗى ٍجلوًةحًٖ ٍجلًةشٍؼ
ٍجلمحفّ٘ٔ ٍجلسَّشد ٍغ٘شّح هي ٍسحتل جلتًّر٘ش جلفٌّٖ»(غٌ٘وٖ ّالل.)377-376 :1973 ،
ّ
اإلنزیاح التصىیری فی کالم اإلمام ػلی(ع)
ٗسةةتخوش جألدذةةحء ٍجلرلغةةحء ٍ جلطةةًشجء جألسةةحل٘د جلوتًةةذدٓ ٍجألدٍجت جلفٌ٘ةةٔ فةةٖ وتحذةةٔ
ًػَغْن جلوختلفٔ حتٖ ٗحممَج لْح لذسج هي جإلذذجو؛ هي ّزج جلوٌكلك ٗو٘لَى ئلٖ نةحّشٓ
جإلًضٗحح ٍّٖ ،تًذّ هي جلهَجّش جلوْؤ فٖ جلذسجسحت جألسلَذ٘ٔ جلتٖ تةذس جلةٌع جألدذةٖ
يلٖ أًِ أسلَخ هخحلف للوألَ ٍجلًحدٕ؛ ّزُ جلهحّشٓ فةٖ أيوةحلْن جألدذ٘ةٔ تتزلةٖ فةٖ
ٍسحتل ذالغ٘ٔ هختلفٔ؛ ٍ«جلَسحتل جلرالغ٘ٔ ل٘س لْح ل٘ؤ أسلَذ٘ٔ فٖ رجتْةح ،ذةل ذحسةد
تَن٘فْح فٖ جلٌع»(يالق.)80 :2001 ،
جإلهحم يلٖ(و) خك٘د لَٕ هي ح٘ج جللغةٔ ٍجلرالغةٔ؛ ٍ لمةذ وةحى جإلهةحم(و) ًوَررةحً
ئذذجي٘حً ،سمٖ صسيِ ذحإلغتشجخ جلًو٘ك ،فرشصت جلغشذٔ فٖ ًػّةِ يرةش هثةحت جلػةَس جلر٘حًّ٘ةٔ
جلوتٌَّئ جلشجتًٔ.
ئىّ جلػَسٓ هي أّن هىًَّحت جلٌسك جألدذٖ جلزو٘ل ٍّٖ ،سجفةذ ٗوةذّ جلتزشذةٔ جلطةًشٗٔ
ذكحلحت تًر٘شٗٔ لحدسٓ يلٖ ضحي جلس٘حلحت ذوزوَئ هذّطةٔ هةي جألضةىحل جلتػةَٗشٗٔ.
ٗمَل جلٌحلذ جلغشذٖ ،رحى وَّ٘ي« :ئىّ جلطًش جًضٗحح يي هً٘حس َّ لحًَى جللغٔ ،فىةلّ غةَسٓ
تخشق لحيذٓ هي لَجيذ جللغٔ أٍ هرذأ هي هرحدتْح»(وَّ٘يً .)31 :1986 ،ستك٘ى أى ًمَل
ٗستخذم جألدٗد فٖ أدجتِ جلطًشٕ قشٗمت٘ي ،جألٍلةٖ ّةٖ جلتًر٘ةش جلورحضةش ٍجلخحً٘ةٔ ّةٖ
جلػَسٓ جلطًشٗٔ أٍ جلتًر٘ش جلوتخ٘لٍ .جلتًر٘ش َّ لغٔ جلطحيش جلتلمحت٘ٔ؛ أهّح جلػةَسٓ جلطةًشٗٔ
فْٖ جلتًر٘ش جلوتخ٘ل جلزٕ ال ٗػَس جلوًك٘حت جلحسة٘ٔ ذطةىل هزةشد ذةل ٗتًةذجّح ئلةٖ
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تػَٗش جًفًحالتِ ٍهطحيشُ جلذجخلٍ٘ٔ ،لذ ٗىَى هػذس ّزج جالًفًحل هي دجخل جإلًسةحى رجتةِ
أٍ هي خالل تفحيلِ هى جلٌح ٍ .جلػَسٓ فٖ جلطًش ال تخلك لزجتْح ٍئًوح تٌرى هةي جلتزشذةٔ،
ٍّٖ ل٘ست هزشد ضىل هختضى فٖ جلزجوشٓ أٍ ًوةف ياللةحت لغَٗةٔ تمل٘ذٗةٔ ،ئًّوةح ّةٖ
ئحسح يو٘ك ٗتزسّذ فٖ سهَص رجت ًسك خحظ ٍّٖ ،ؾشٍسٓ ضةًشّٗٔ وًَْةح أحةش خلّفةِ
جإلحسح (سٌذجٍٕ.)38 -36 :1993 ،
ٍأهّح ،ححٍل جلرحج سغذ ذًؽ هالهح جالًضٗحح جلتّػَٗشٕ أٍ جلذّاللٖ فةٖ ألةَجل ٍخكةد
جإلهحم(و) هي هخل جلتطرِ٘ ٍجالستًحسٓ ٍجلىٌحٗٔ ،ووةح حةحٍل أى ٗترةى جلةذالالت جلوتٌَّيةٔ
ٍجلزوحل٘حت جلتٖ تمف ٍسجء ّزُ جالًضٗحححت لذٕ جإلهحم(و)ٍ ،لذ سحيذت تله جلهةَجّش فةٖ
ئحشجء جلٌع هي جلٌَجحٖ جلذاللّ٘ٔ ٍئوسحذِ قحلٔ روحلّ٘ٔ ٍفٌّ٘ٔ يحلّ٘ٔ.
التشبیه
جلػَس جلرالغّ٘ٔ جلوتوخّلٔ فةٖ جألًةَجو جلر٘حًّ٘ةٔ ،ئًّوةح ّةٖ يةذٍل ٍجًضٗةحح يةي جلذاللةٔ
جاليت٘حدّٗٔ للغٔ ذِوح فْ٘ح هي ألفحل ٍولوةحت(پشٌٍٗةٍٖ .)78 :2013 ،جلتطةرِ٘ هةي جلػةَس
جلر٘حً٘ٔ جلتٖ ٗلزأ ئلٖ جستخذجهْح جألدٗد؛ ًشٕ فٖ والم جإلهحم يلٖ(و) تطرْ٘حت هختلفةٔ
تذلّ يلٖ لذستِ جلشجتًٔ فٖ سححٔ جلرالغٔ؛ لذ جستخذم جإلهحم(و) جلتطر٘ٔ فةٖ جلوَؾةَيحت
جلوختلفٔ ٍهٌْح جلس٘حسٍّ٘ٔ ،جإلرتوحيّ٘ٔ ٍجلَيهّ٘ةٔ ٍالغ٘شّةح .ئىّ جلتطةرِ٘ ًٗةذّ سةؤ هةي
سوحت جإلذذجو ٍههْشجً هحسَسحً الًفًحل دجخلٖ هي خالل جلخشٍد يةي جألًسةحق جلوألَفةٔ،
هوّح ٗىطف يي أّوّ٘تِ فٖ خلك ياللحت لغَّٗٔ رذٗذٓ تػذم جلمحسب ٍتخ٘شُ.
ئىّ جلذاللٔ فٖ جلتطرِ٘ تتًلّك ذشوٌٖ جلتطرِ٘ هي جيترحس جلوحسَ جلوزشد فْ٘حًٍ ،ةَو
ٍرِ جلطرٍِ ،جلحز جلزٕ لذ ٗحػل فٖ ذًةؽ أسوةحى جلتطةرِ٘؛ أهّةح هةح ٗتًلّةك ذشوٌةٖ
جلتطرِ٘؛ ئهّح جلحسّّ٘حى ،ووح فٖ تطرِ٘ «جللّ٘ل» ذة«جلٌّْحس» فٖ لَلِ(و):
«ٍوحى ل٘لْن فٖ دً٘حّن ًْحسجً تخطًحً ٍجستغفحسجً ٍوةحى ًْةحسّن لة٘الً تَحطةحً
ٍجًمكحيحً»(جلخكرٔ .)132
أهّح ٍرِ جلطرِ ف٘ىَى هزوالٍ ،جلوزول هح حةز هٌةِ ٍرةِ جلطةرِ؛ وةة«جالسةت٘محل
ٍجلتٌرِّ» فٖ ّزُ جلخكرًٔ .ستك٘ى جلمَل أىّ جلذاللٔ فٖ ّزُ جلخكرٔ تىَى خفّ٘ةٔ تحتةحد
ئلٖ تأهّلٍ .جلزذٗش ذحلزّوش أىّ جألدجٓ فٖ ّزج جلتطرِ٘ هحزٍ ٌ؛ إٔ فٖ ّزُ جلخكرةٔ حةز
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هٌْح ٍرِ جلطرِ ٍجألدجٓ أٗؿحً ٍَّ هح ٗذيٖ ذة «جلتطرِ٘ جلرل٘غ»ٍ .هح ٗؿةفٖ ذزوحلّ٘ةٔ ّةزج
جلتطرِ٘ َّ ،جستخذجم جلكرحق فٖ ئحرحت جلذاللٔ؛ فٖ جلَجلىٗ ،رذٍ جلٌع رج دٌٗحه٘ةٔ خحغّةٔ،
فمذ روى جإلهحم يلٖ(و) ذ٘ي ض٘ث٘ي ال ٗتَجفمحى داللّ٘حًّ ،وح جللّ٘ل ٍجلٌّْةحس؛ فحللّ٘ةل ٗطةرِ
جلٌْحسٍ ،جلٌّْحس ٗمتشخ هي جللّ٘ل .فٖ جلحم٘مٔ ،ئىّ جإلهحم(و) َٗحّذ ذ٘ي جلط٘ث٘ي جلوترةحٌٗ٘ي
فٖ فيّ جلتطرِ٘ ٍل٘ست ّزُ جلػَسٓ جلتطرّْ٘٘ٔ ئلّح جًضٗححّ٘ٔ ذذًٍّٗٔ .ةزُ جلرٌ٘ةٔ جلتؿةحدّٗٔ
تززخ جلمحسب ئلٖ جلٌع.
ٍهي جلػَسٓ جلتطرْ٘٘ٔ (ذحلشوٌ٘ي جلحسّ٘٘ي):
«أال ٍئىّ جلذًّ٘ح لذ ٍلت حزّجء فلن ٗرك هٌْح ئلّح غرحذٔ وػرحذٔ جإلًةحء جغةكرْح
غحذْح  ...فلن ٗرك هٌْح ئلّح سولٔ وسولٔ جإلدجٍٓ أٍ رشئ وزشيةٔ جلوملةٔ لةَ
توضّصّح جلػذٗحى لن ٌٗمى»(جلخكرٔ .)52
فٖ ّزُ جلخكرٔٗ ،هْش جإلًضٗحح رلّ٘حً فٖ جلتطرْ٘٘ي:
جٍّالً :لذ ضرِّ جإلهحم(و) «هح ذمٖ هي جلذًّ٘ح» ذة«غرحذٔ فٖ جإلًحء» ذػةفٔ هطةتشؤ ٍّةٖ
«جلملّٔ».
ححً٘حً :لذ ضرِّ «هح ذمٖ هي جلذً٘ح سولٔ جإلدجٍٓ» ذة «رشئ جلوملٔ» ذَرةِ جلطةرِ «يةذم
جالًتفحو هي جلَحذٓ جلزٌّّ٘ٔ جلضهحًّ٘ٔ ئلٖ جلَحذٓ جلوحدّٗٔ».
فٖ جلحم٘مٔ ،لذ جستخذم جإلهحم(و) جلتطرْ٘٘ي لتر٘٘ي هحّ٘ٔ جلذًّ٘ح ٍحم٘متْةح جلفحًّ٘ةٔ.
ّزجى جلتطرْ٘حى هوتًحى ذحإلدّحش ٍجلزذّٓ؛ فٖ جلػَسٓ جألٍلٖٗ ،مَل جإلهةحم(و) :ئىّ جلةذًّ٘ح
توؿٖ ذسشئ فحتمٔ ٍجلوَت ٗمتشخ ض٘ثحً فط٘ثحً ٍوأًِّ لن ٗرك هي جلةذًّ٘ح ئلّةح للة٘الً ٍّةزُ
جلملٔ ٗطرِ جلوحء جلمل٘ل جلّزٕ ٗرمٖ فٖ لشجسُ جإلًحء.
فٖ جلػَسٓ جألخشٕ ،جلضهحى ضرِ ذحلوحء جلزٕ ذمٖ فٖ جإلًحء ذًذ غرِ؛ فٖ ّةزج جلتطةرِ٘
جستكحو جإلهحم(و) ذاستًحًٔ خ٘حلِ جلمَٕ أى ٗتزحٍص جللغٔ جلًحدّٗٔ ئلٖ لغٔ غشٗرٍٔ ،أى ٗػةَّس
غَسٓ تطرّْ٘٘ٔ رذٗذٓ ال َٗرذ يٌذ جٙخشٗي؛ تطرِ٘ جلضهحى جلّزٕ ال ٗوىي هسةِ ذحلسةحتل
جلّزٕ ال ٗشٕ ذزحهى جلىوّ٘ٔ جلمل٘لٔ ،ال ٗىَى ئلّح جًضّٗحححً هفحرثحًّ .زج جلتطرِ٘ جلٌحدس دجلّ يلٖ
جلخ٘حل جلمَٕ لإلهحم(و) ٍلذستِ جإلذذجيّ٘ٔ.
ٍئهّح جلوختلفحى(جلحسٖ -جلًملٖ) ٍجلوًمَل َّ جلوطرِ ذِ؛ ووح فٖ تطةرِ٘ «جلةذًّ٘ح» ذةة
«دجس هزحص» ٍتطرِ٘ «جٙخشٓ» ذة «دجس لشجس»:
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«ئًّوح جلذًّ٘ح دجس هزحص ٍجٙخشٓ دجس لشجس»(جلخكرٔ .)203
فٖ ّزُ جلخكرٔ ،ئًضجحت جلًرحسٓ يي جلػ٘غ جلوألَفٔ ذفيّ جلتطرِ٘؛ ٍرةِ جلطةرِ «يةذم
جلرمحء ٍجلفٌحء» ٍ«جلمشجس ٍجألذذّٗٔ» ٍحةزفت جألدجٓ لةذًَّ قشفةٖ جلتطةرِ٘؛ ئىّ جإلت٘ةحى ذْةزُ
جلتطرٍِ٘ ،حز جألدجٓ للتسَٗٔ ٍجهتضجد ذ٘ي جلوطرٔ ٍجلوطرِ ذةِٗ ،لًةد دٍسجً ححسةوحً فةٖ
تأدٗٔ جلوًٌٖ.
أضحس جإلهحم(و) ذْزُ جلتطرِ٘ ،أىّ جلذًّ٘ح تٌتْٖ ذوح فْ٘ح هي حالٍٓ ٍهشجسٓ ،ووح أضةحس جهلل
تًحلٖ ذضٍجل جلذً٘ح ٍيذم ذمحتْح ٍيذم جستحمحلْح للتًلك« :ئًّوح جلح٘حٓ جلذًّ٘ح لًِدٌ ٍلٌَْ ٍصٌٌٗٔ
ٍتفحخشٌ ذٌ٘ىن ٍتىححشٌ فٖ جألهَجل ٍجألٍالد ٍ ...هح جلح٘حٓ جلذًّ٘ح ئلّح هٓتحؤ جلغشٍسِ»(جلحذٗذٍ 20 /
ٍ .)21أهّح جٙخشٓ ّٖ ،دجس جلمشجس ،إٔ جلذجس جلّتٖ ال صٍجل لْح ٍال جًتمحل هٌْح؛ ٍيلةٖ جلوسةلن
أى ال ْٗول جٙخشٓ ٍأى تىَى دً٘حُ هك٘ٔ ٙخشتِ.
ٍأهّح جلوختلفحى(جلًملٖ -جلحسّٖ) ًحَ:
«التَحٓحسٓذٍٔج ،فَاِىَّ جلْحٓسٓذٓ ٗٓأْوُلُ جإلٗوحى وَوٓح تَأْوُلُ جلٌَّحسٔ جلْحٓكَةدٍٓٓ ،الَ تَرٓحغَؿُةَج
فَآًَِّْح جلْحٓحلِمَٔ»(جلخكرٔ .)86
فٖ ّزُ جلخكرًٔ ،شٕ جلػَست٘ي جلتطرْ٘٘ت٘ي:
جلػَسٓ جألٍلٖ :لذ ضرِّ جإلهحم(و) «جلحسذ» ذة«جلٌّحس» فٖ سةشئ جًتطةحسّح فةٖ جلحكةد
ٍسشئ فحيلّ٘تْح فٖ جلمؿحء يلٖ ٍلَدّح.
جلػَسٓ جلخحًّ٘ٔ :ضرِّ «جلغؿد» ذة«جلححلمٔ جلوححّ٘ٔ لىلّ خ٘ش ٍذشؤ».
فٖ جلَجلى ،ئًِّ لذ خشق حَجرض جللغٔ جلوً٘حسّٗٔ لتٌط٘ف رّي جلمحسب ٍئححستِ ٍئلٌحيِ.
ٍلذ ٗزًل جإلهحم(و) جلوٌحسرٔ ٍجلوالتؤ ذ٘ي جلذاللت٘ي جلوتؿحدت٘ي(جلؿةوحى /جلفةشؼ)،
وحلتطرِ٘ جلتحلٖ:
« ...حتّٖ وأىّ جلزٕ ؾوي لىن لذ فشؼ يل٘ىن»(جلخكرٔ .)114
فٖ ّزج جلتطرِ٘ جلوٌضجح يةي جلًةحدٓ ،لةذ ضةرِّ جإلهةحم يلةٖ(و) «جلّةزٕ ؾةوي لىةن»
ذة«فشؼ يل٘ىن»؛ فٖ ّزج جلتطرٍِ٘ ،رِ جلطرٔ «ضذّٓ جلًٌحٗٔ ٍجالّتوةحم»؛ ٍّةزج جلتطةرِ٘
غشٗد ،جستكحو جإلهحم(و) أى ٌٗتْه ذحستخذجهِ جلةذالالت جلوًزوّ٘ةٔ ئلةٖ دالالت أخةشٕ
جٗححتًّ٘ٔ .شٕ فٖ ّزج جلتطرِ٘ هةي جلذّطةٔ ٍجلغشجذةٔ هةح ٗٔىسةرِ هسةحٔ روحلّ٘ةٔ؛ ٗمةَل
جإلهحم(و):
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«لذ تىفل لىن ذحلشصقٍ ،أهشتن ذحلًول ،فال ٗىًَيّ جلوؿوَى لىن قلرِ أٍلةٖ
ذىن هي جلوفشٍؼ يل٘ىن يولِ ،هةى أًّةِ ٍجهلل لمةذ جيتةشؼ جلطةه ٍدخةل
جل٘م٘ي ،حتّٖ وأىّ جلّزٕ ؾوي لىن لذ فشؼ يل٘ىنٍ ،وأىّ جلّةزٕ لةذ فةشؼ
يل٘ىن لذ ٍؾى يٌىن».
ٌّح ٗذٍس جلىالم حَل جألضخحظ جلّزٗي ئّتوَّج ذزوى جلخشٍٓ ٍلن ْٗتوَّج ذوح فشؼ يلْ٘ن
هي جلَجررحت .فٖ جلَجلى ،رًل جإلهحم ّزُ جلغفلٔ جلّتٖ أدّت ئلٖ ئّوحلْن جلذٗي ًمكٔ ست٘سٔ
الًترحّْن ٍئٗمحنْن؛ فلْزج غٌى حػشجً داللّ٘حً َٗغل جلؿوحى ئلٖ جلفشؼّ .زج جلتطرِ٘ ًةحدسٌ
ٗذلّ يلٖ جلومذسٓ جإلذذجيّ٘ٔ لذٕ جإلهحم يلٖ(و) فٖ خلك غَسٓ رذٗذٓ .فحلتطةر٘ٔ ٍدسرةٔ
جالًضٗحح٘ٔ جلىحهٌٔ فِ٘ َّ جلّزٕ أحش أحشجً ذحلغحً فٖ تأدٗٔ جلوًٌٖ.
االستؼارة
جّتن أّل جألدخ ٍجلٌمذ ذحالستًحسٓ جّتوحهةح ضةذٗذج فحه٘ةت ذحلًٌحٗةٔ ٍجلذسجسةٔ هٌةز
أسسكَ؛ ئىّ جإلستًحسٓ فٖ رَّشّح خشق للغٔ جلًحدٗٔ ئر أدت ئلٖ تفت٘ك جلوًٌٖ ٍتَسةًِ٘؛
«جالستًحسٓ يول٘ٔ خلك رذٗذٓ فٖ جللغٍٔ ،لغٔ دجخل لغٔ ،ف٘وح تم٘وِ هي ياللةحت رذٗةذٓ
ذ٘ي جلىلوحتٍ ،ذْح تحذث ئرجذٔ لًٌحغش جلَجلى إليحدٓ تشو٘رْةح هةي رذٗةذ ٍّةٖ فةٖ ّةزج
جلتشو٘د جلزذٗذ وأًّْح هٌحت تزحًسحً وحًت تفتمذُ ٍّٖ ،ذزله ترجّ ح٘ةحٓ دجخةل جلح٘ةحٓ
جلتٖ تًش أًوحقْح جلشت٘رٍٔ ،ذْزج تؿ٘ف ٍرَدج رذٗذج ،إٔ تضٗذ جلَرَد جلزٕ ًًشفةِّ ،ةزج
جلَرَد جلزٕ تخلمِ ياللحت جلىلوحت ذَجسكٔ تطى٘الت لغَٗٔ يي قشٗك توخ٘ل رذٗذ لِ»
(جذَجلًذٍ .)151 :1997 ،
تهْش ئهىحً٘حت جالستًحسٓ فٖ لذستْح يلٖ تطخ٘ع جلوًحًٖ جلوزةشدٓ ،فتشٗةه جلزوةحد
ح٘ح ًحقمحٍ ،ترج فِ٘ جلح٘ةحٍٓ ،تزًلةِ ٗتحةشنٍٗ ،تةٌفّس ٍٗطةًش ...؛ «ٍال ضةهّ فةٖ أى
جلتطخ٘ع سؤ هي سوحت جلفٌّحً٘ي جلَرذجً٘٘ي فٖ ولّ جلًػَس»(جلًٌوةحى.)434 :1982 ،
فٖ جلَجلى ،ئىّ جالستًحسٓ تًذّ أسلَذحً ٗخشد جللفهٔ هي داللتْح جلورحضشٓ ئلةٖ دالالت أيوةك
ٍأٍسى ٍّ٘وي أذشص جإلًضٗحححت جلذالل٘ٔ.
ٍسدت جالستًحسٓ فٖ خكد جإلهحم(و) ذوةَجقي هةي رولْةح ،فزةحءت ذأروةل أسةحل٘د
جلر٘حى تػَٗشجً؛ هٌْح لَلِ:
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«فَوِيَ جلْفٌََحءِ أَىَّ جلذَّّٕشَ هَٔتِشٌ لََٕسِٓٔ ال تُخْكِةُ سِْٓحهِٔٔ ٍال تُإْسٖٓ رِشَجحٔةِٔ
ٗٓشْهِٖ جلْحَّٖٓ ذِحلْوَٕٓتِ ٍجلػَّحِ٘حٓ ذِحلسَّمَنِ ٍجلٌَّحرِٖٓ ذِحلًْٓكَدِ آوِلٌ ال ٗٓطْةرٓىٔ
ٍضَحسِخٌ ال ٌْٗٓمَىٔ»(جلخكرٔ .)195
ًشٕ أىّ جإلهحم(و) فٖ لَلِ «ئىّ جلذّّش هَتش لَسِ»ٗ ،فحرة جلوتلمٖ ذخشٍرِ يي جلىالم
جلًحدٍّٕ ،زُ جلوفحرحٓ توتى جلمحسب لزّٓ ٍرذٓٗ .ترذّٕ جإلًضٗحح فٖ ّةزُ جلًرةحسجت يٌةذهح
أسٌذ جإلهحم(و) يلٖ جلذّّش أفًحالًًٍ ،سد ئلِ٘ غفٔ ل٘ست لْح فٖ جلحم٘مٔ ٍّةٖ «جلشهةٖ».
فٖ جلَجلى ،ضرِّ «حَجدث جلذّّش ٍجلضّهحى» ذة«جلشجهٖ» جلّزٕ َّ يلٖ أّرةٔ جالسةتًذجد دٍهةحً
(هَتش لَسِ) ٍَّ .ئى سهٖ سْحهِ ،فاىّ سْحهِ ّزُ تحوةل هًةِ جلوةَت جلحتوةّٖ ٍوأًّْةح
هٌمَئ ذحلسنّ جلمحتلٍ ،سْحهِ ّزُ ّٖ جلوَت ذًٌِ٘ جلزٕ ٗشهةٖ ذةِ جألح٘ةحءٍ ،ئى ضةحءت
جإلسجدٓ جإللّْ٘ٔ ،أى ال تىَى سه٘ٔ جلذّش سه٘ةَٔ جلوةَت ،سهةٖ أغةحّحءّن ذةحلوشؼ ٍجلسةمن،
ٍجلٌحر٘ي هي سْحهِ ّزُ ذألَجى جلرالء ٍؾشٍخ جلْالنٍّ ،زج َّ دٗذًِ جلذجتن ٍوأًةِ آوةل
ًْن ال سر٘ل للطرى ئلِ٘ ٍهتًكّص ٗتّمذ رَفِ ًحسجً ال قشٗك إلقفحتْح!
ٍهٌْح ،لَلِ(و) فٖ جلتحزٗش ٍجلتخَٗف هي ضشّ يحلرٔ جلحشخ:
«حتّٖ تمَمٓ جلحشخٔ ذىن يلٖ سةحقٍ ذحدٗةحً ًَجرةزُّح ،هولةَءًٓ أخالفُْةح ،حٔلةَجً
سؾحئْح ،يلموحً يحلرتُْح(»...جلخكرٔ .)138
ًحي ًالحم فٖ ّزُ جلخكرةٔ ،أىّ جلح٘ةَجى جلوفتةش ٍجلٌحلةٔ جلوةذسجس لةذ جسةتً٘شت
غَستْوح لَغف جلحشخ ٍجلتحزٗش هي يَجلرْح؛ ئًِّ ٗمَل أىّ جلحشخ تْزن ٍتؿشّ يلٖ ضةىل
حَ٘جى هفتش فتّحن ٍال سر٘ل للفشجس هٌِ؛ حنّ ٗرّ٘ي يحلرٔ جلحةشخ جلَخ٘وةٔ فةٖ جلػةَسٓ
جإلستًحسّٗٔ لحتالً أىّ جلحشخ ترذٍ فٖ جلرذجٗٔ وٌحلٔ هذسجس لرٌْح يزخ حلَ ضشجذٍِ ،لىي ذًةذ
هذّٓٗ ،طًش ضحسذِ أىّ لرٌْح هشٌّ وٌرحت جلًلمن.
ٍهي جلرٌحء جالستًحسٕ ،لَلِ(و):
«ال تطةة٘وَج ذحسلَْةةح ٍال تسةةوًَج ًحقمَْةةح ٍال تز٘رةةَج ًحيمَْةةح ٍال تستؿةة٘ثَج
ذاضشجلِْح ٍال تُفتٌََج ذأغاللِْح»(جلخكرٔ .)191
ًشٕ أىّ جإلًضٗحح ٗطىّل فؿحء جلٌع؛ إلىّ جإلهحم(و) ٗطرِّ جلذًّ٘ح ذحإلًسحى جلوحتةحل يلةٖ
سر٘ل جإلستًحسٓ جلتػشٗحّ٘ٔ جلّتٖ جًضجحت ذحلٌع هي جلوًٌٖ جلهحّشٍٕٗ ،حزّس جلٌّةح هةي
صخحسفْح جلىحرذٔ جلخذّجئ .فٖ جلَجلىٗ ،ؿى جإلهحم(و) جلوتلمٖ أهحم غَسٓ ترذٍ هلوَسٔ؛ ّزُ
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جلػَسٓ تًتوذ يلٖ يٌػش جلخ٘حل جلّزٕ ٗؿى هٌِ جإلهحم(و) غَسٓ تخ٘ش دّطٔ جلسحهى ٍ .هي
غ٘ش ضهّ ،فاىّ ّزج جإلًضٗحح ٗوتى جلمحسب ٍٗطحز رٌِّ.
ٍتلتفت جالًترحُ جلػَسٓ جالستًحسّٗٔ فٖ لَلِ(و):
«وًََج هي أذٌحء جٙخشٓ ٍال تىًََج هي أذٌحء جلذًّ٘ح ،فاىّ ولّ ٍلةذ ٗلحةك ذأهّةِ
َٗم جلم٘حهٔ»(جلخكرٔ .)42
فٖ ّزُ جإلستًحسٓ ،ضرِّ جإلهحم(و) جلذًّ٘ح ٍجٙخشٓ ذحألم ذزحهى جلتطةحذِ ٍجلتوححةل ذٌْ٘وةح
ٍذ٘ي جألمّ؛ ٍلذ أؾفٖ رَّجً هي جلوتًٔ ٍجلوفحرأٓ لذٕ جلمحسب ذتطر٘ٔ جلةذً٘ح ٍجٙخةشٓ ذةحألمّ،
ٍتطرِ٘ جلزٗي ٗحرَّى ح٘حٓ جلذًّ٘ح أٍ ْٗتوَّى ذحٙخشٓ ذأذٌحتْح .فمذّم لٌح غَسٓ تطرّْ٘٘ٔ تخ٘ش
جلذّطٔ ٍجلًزد فٖ ًفس لحستْح ذحلًاللٔ جلّتٖ ٍرذت ئحةش ّةزج جلتطةر٘ٔ جلخفةٖ .فةحألٍالد
َٗلذٍى هي جألمٗ ،شذَى فٖ حؿٌْح ٍٗأخزٍى ه٘ضجتْح ،فأّل جلذً٘ح وحلذً٘ح؛ ال أهحى ٍال يْذ
لْنٍ ،ال ْٗزَى ئر ال لشجس فٖ ٍرَدّن جلّزٕ ال ٗإحّش جإلٗوةحى فةٖ للةَذْن؛ ٍأّةل جٙخةشٓ
وحٙخشٓ ٗتوّ٘ضٍى ذحلخرَت ٍجلمشجس .ذحلٌسرٔ ئلٖ نحّشٓ جإلًضٗةحح جلةذاللٖ فةٖ ّةزج جلىةالم،
ًلحم أًِّ لزأ ئلٖ تَن٘ف جالستًحسٓ للتأح٘ش فٖ جلوتلمٖ.
الكنایة
جلتًر٘ش جلىٌحتٖ توخّل هىحًحً هشهَلحً فٖ سلن جلر٘حى جلًشذةٖ ٍهةي حةن فرالغتةِ ٍل٘وتةِ
جلفٌّ٘ٔ رجت أحش فًّحل فٖ تىَٗي جلػَسٓ جلر٘حًّ٘ٔ؛ لًلّ «أسةلَخ جلىٌحٗةٔ هةي ذة٘ي أسةحل٘د
جلر٘حى َّ جألسلَخ جلَح٘ذ جلّزٕ ٗستك٘ى جلوشء أى ٗتزٌّد جلػشٗح ذحأللفةحل جلخس٘سةٔ أٍ
جلىالم جلحشجم ٍجلًرحسجت جلوستْزٌٔ جلّتٖ تذخل فٖ دجتشٓ جلىالم جلحشجمٍ ،لذ ٗىةَى ذحيخْةح
جالضوثضجصٍ ،لذ ٗىَى ذحيخْح جلخَ  ،جلخَ هي جللَّمٍ ،جلٌمذٍ ،جلتًٌ٘ف ،هي أى ٗذفى جلوشء
ذحلخشٍد يي آدجخ جلوزتوى جلّزٕ ًٗة٘ص ف٘ةِ ،لىةلّ رلةه وحًةت جلىٌحٗةٔ ّةٖ جلَسة٘لٔ
جلَح٘ذٓ جلّتٖ ت٘سش للوشء أى ٗمَل ولّ ضٖءٍ ،أى ًٗرش ذحلشهض ٍجإلٗححء يي وةلّ هةح ٗزةَل
ذخحقشُ»(يت٘ك.)324 :1987 ،
ٍجلىٌحٗٔ توخّل أسلَذحً هتوّ٘ضجً هي أسحل٘د جلر٘حى ،ئال هح يشفٌح لذستْح يلٖ جإلسةْحم فةٖ
أدجء جلوًٌٖ هي خالل جإلٗححء ٍجلشهض أٍ جإلضحسٓ ٍجلتلَٗح أٍ جلتًشٗؽ ،لةزله فةاىّ للىٌحٗةٔ
دٍس فًّحل فٖ جستىطح جلوًحًٖ أٍ تػَٗشّح ذأدقّ ٍأٍفٖ تًر٘ش.
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أهّح جلىٌحٗٔ تًترش هي أًَجو جإلًضٗحح جلذاللٖ؛ هي ًوحررْح ّٖ:
«أخشرَج هي جلذًّ٘ح للَذىن»(جلخكرٔ .)203
ٍفٖ ّزج جلمَل جلىشٗن وٌحٗٔ حسٌٔ؛ فمذ وٌٖ يي «جًمكحو جلٌفس يي حدّ جلذًّ٘ح».
ٍهٌْح هح ٍنّفْح جإلهحم(و) لر٘حى غفحت جلخل٘فٔ:
«فَػَّٓ٘شّح فٖ حَٓصٓٓ خَطٌحءٓٗ ،غلُمُ ولؤْحٍٗ ،خطُيُ هسُّْحٍٗ ،ىخُشُ جلًِخةحسٔ فْ٘ةح،
ٍجإليتزجسٔ هٌْح»(جلخكرٔ .)3
ًشٕ أىّ جإلهحم(و) فٖ ّزُ جلًرحسٓ جًحش يةي جلوةألَ ٍجًتْةه جلةذالالت جلوًزوّ٘ةٔ
جلوحتٔ ذحلوحتٔ" :جلحَصٓ جلحسةٌحء" وٌحٗةٔ يةي جلكرةحو جلخطةٌٔ؛ إٔ غلهةٔ وةالم جلخل٘فةٔ
ٍخطًَٔ قرًِ ٍيٌفِٗ"ٍ ،غلم ولوْح" وٌحٗٔ يي جلزشٍح جلشٍحّ٘ٔ ٍجلزسوّ٘ٔ جلّتةٖ ٗفشصّةح
جإلغكذجم ذِ ٍيرحسٓ "ٗخطي هسُّْح" وٌحٗٔ يي جلطذّٓ ٍجلتًحهل ٍ"ٗىخش جلًخحس فْ٘ح ٍجإليتزجس
هٌْح" وٌحٗٔ يي جلتسشّو فٖ جألحىحم ٍوخشٓ جألخكحء ٍجإليتزجس هي تله جألخكحء.
ٍهي ًوحرد غَس جلىٌحٗٔ يٌذ جإلهحم ،لَلِ(و):
«أٍُغِ٘ىُنٕ ذِخَوٕس لََٕ ؾَشَذٕتُنٕ ئِلَْٕ٘ٓح آذٓحـَ جإلذل لَىَحًَتٕ لِزلِهٓ َإّٔال»(حىؤ )82
فٖ ّزُ جلَغّ٘ٔ ،فمذ وٌٖ ذة«ؾشخ جٙذحـ» يي «ضذّ جلشّححل ٍحجّ جلوس٘ش».
ٍأٗؿحً ،ئًضجحت جلًرحسٓ يي جلػ٘غ جلوألَفٔ فٖ:
«ئلضهَج جألسؼ ٍجغرشٍج يلٖ جلرالء»(جلخكرٔ)417 /190
جلوًٌٖ جللغَٕ لًرحسٓ «ئلضهَج جألسؼ» :لضٍم جلطٖء :يذم هفحسلتِ ٍجلتًلّك ذةٍِ ،جلوًٌةٖ
جلىٌحتٖ لْح :جلسىَى .هي جألهخلٔ جألخشٕ لَلِ(و):
«ٍجيلوَج يرحد جهلل ئًّىن ٍهح أًتن فِ٘ هي ّزُ جلذًّ٘ح يلٖ سر٘ل هي لذ هؿٖ
لرلىن هوّي وحى أغَل هةٌىن جيوةحسجً؛ ٍجيوةش دٗةحسجً؛ ٍجذًةذ آحةحسجً؛ أغةرحت
أغَجتْن ّحهذًٓ؛ ٍ سٗححْن سجوذًٓ»(جلخكرٔ .)226
«سٗححْن سجوذٓ» وٌحٗٔ حسٌٔ؛ «سوةَد جلةشٗح» وٌحٗةٔ يةي «جًمكةحو جلًوةل ٍذكةالى
جلحشؤ» .هح ٗستٌتذ هي ّزُ جلػَسٓ جالًضٗححّ٘ٔ :ولّ هي يلةٖ جلةذًّ٘ح ٗوةَت ٍٗسة٘ش ئلةٖ
جلضٍجل ٍجلفٌحءٍ ،جلغحذشٍى جلّزٗي خوذت أغَجتْن ٍجًمكًت ًطحقحتْن؛ هةخلْن ووخةل جلةشٗح
جلتٖ ضشيت تْدّ حتّٖ ئرج سوذت ،وأىّ لن ٗىةي لْةح أحةش ،فْىةزج جلوةَت ٗمكةى يولْةن
جلوتَجغل ٍٗسَلْن ئلٖ جلشوَد.
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ٍهي وٌحٗحتِ أٗؿحً ،لَلِ فٖ ٍغف جلك٘ص ٍللّٔ جلًمل:
«ٍٓأًَْتُنٕ هًٓٓحضِشُ أَخِفَّحءٔ جلْْٓحمِ ،سٔفَْٓحءٔ جألحالم»(جلخكرٔ .)36
رًل جإلهحم(و) غفٔ «جلخفّٔ» للة«جلْحم» ٍّزج جلَغف ًٗذّ جًضٗححةحً ٌٍٗةذّص جلوتلمةٖ
ح٘ي ٗتلمحُ؛ فمَلِ «أخفحء جلشأ » وٌحٗٔ يي ق٘طْح.
ٍهي وٌحٗحتِ(و) ،هح ٍسدت فٖ خكرٔ جلطمطمّ٘ٔ إلنْحس غرشُ حضًِ للوتلمٖ:
«غٓرٓشتٔ ٍفٖ جلًٓ٘ي لَزًٍٕ ،فٖ جلحلكِ ضَزحً»(جلخكرٔ .)3
ّزُ جلًرحسٓ تًرّش يي ضذّٓ أرٕ جإلهحم يلٖ(و) ذسرد جغتػحخ هح ٗشجُ أًِّ أٍلٖ ذةِ هةي
غ٘شٍُ ،ضذّٓ هح أؾوشُ هي جألرٕ جلّزٕ لحمٍِّ« .زُ غَسٓ ٍجؾحٔ يي رسٍٓ ئست٘حء جإلهةحم
ٍتزهّشُ فٖ تله جلسٌَجت هي جلوحٌٔ ٍجلوػ٘رٔ ،ذح٘ج لن ٗوىي ذاهىحًِ أى ٗغوؽ يٌ٘ةِ
يي تله جألحذجث أٍ ٗفتحْح ووح لن ٗسًِ جلوزحل أى ٗشفًِ غَتِ ًٍٗلي يي هذٕ حشلتِ
ٍلَيتِ ٍترشّهِ»(ذالٍٕ.)64 :2015 ،
ٍلًلّ هي أذشص جألسرحخ جلّتٖ ديت جإلهحم(و) إٔ جلٌضٍو ئلٖ جلىٌحٗٔ ل٘سةْل فْوةِ ،ألىّ
جلوًحًٖ جلوزشدٓ ال ٗذسوْح جلًمل ٍجؾحٔ ئلّةح ئرج غةَّس لٌفسةِ هحسَسةحت رضتّ٘ةٔ تىفةٖ
الًتضجو غَس هزشّدٓ يٌْح.
نتیجة البحث
ئىّ جلَن٘فٔ جلشت٘سّ٘ٔ لإلًضٗحح هححلٔ ف٘وةح ٗحذحةِ هةي هفحرةأٓ تخ٘ةش جلوتلمةٖ ٍتلفةت
جًترحِّ؛ ال ًزذ فٖ ًع ًْذ جلرالغٔ لفهحً ٌٗضجح يةي هَلًةِ أٍ داللتةِ ئلّةح لغةشؼ ذالغةٖ
ٗخذم جلوًٌٖ ٍٗخشٕ جلذاللٔ ذحس جلس٘حق جلزٕ ٍسد فِ٘.
جستوذّ جإلهحم(و) هي جلتطةرْ٘حت جلوختلفةٔ لتمشٗةد جلوفةحّ٘ن ئلةٖ جلةزّي؛ جسةتكحو
جإلهحم(و) أى ٌٗتْه ذحستخذجهِ جلذالالت جلوًزوّ٘ٔ ئلٖ دالالت أخشٕ جٗححتّ٘ٔ؛ ًةشٕ فةٖ
تطرْ٘حتِ هي جلذّطٔ ٍجلغشجذٔ هح ٗٔىسرْح هسحٔ روحلّ٘ٔ.
ئىّ نحّشٓ جإلًضٗحح لذ ضحيت فٖ خكد جإلهحم(و) ،ئر لن تىذ خكرٔ تخلةَ هةي ٍسةحتل
جإلًحشج وحلتطرِ٘ ٍجإلستًحسٓ ٍجلىٌحٗٔ ٍغ٘شّح هي جلػَس جلرالغ٘ٔ.
ئىّ جإلهحم(و) وحى ضحيشجً ذخكرِ ،ئر لمذ جتسوت خكد جإلهحم يلٖ(و) ذوًحلن جللغٔ ولّْح
هي جإلٗححء ٍجإلٗزحص ٍتىَٗي جلػَس جلر٘حًّ٘ٔ جلوتٌَّئ.
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ئىّ أسلَخ جالًضٗحح ئًتحد ئذذجيٖ هالصم دجتوحً للخكحخ جألدذةٖ لإلهةحم يلةٖ(و) ،ذَغةفِ
ٗحتَٕ يلٖ سو٘ضت٘ي أسحس٘ت٘ي.1 :جلخشٍد يي جلرٌ٘ٔ جلوخحلّ٘ٔ جألغةلّ٘ٔ ٍتزةحٍص هسةتَٕ
جلخكحخ جلًحدٕ جلوألَ .2 .جلرٌ٘ٔ جلزوحلّ٘ٔ جلتٖ تمف ٍسجء جلرٌٖ جإلذذجيٍّ٘ٔ ،تةذين تأح٘شّةح
فٖ جلوتلمٖ.
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جسوحي٘ل ،يضّجلذّٗي1981 .م ،الشعر العربی المعاصر لضایاٌ يظًاَرٌ

جلًَدٓ.
ّ
جلركل ،يلٖ1980 .م ،الصىرة الشؼریة فی الشعر العربی حتی آخر المرن الثاوی الُجرر  ،ذ٘ةشٍت:
دجس جألًذلس للكرحئ ٍجلٌطش ٍجلتَصٗى.
ّ
ذالٍٕ ،سسَل2015 .م« ،الظًاَر األسلىبیة فی خطبة "الشقشةقیة" لإلمرا علری(ع)» ،قْةشجى،
هزلٔ دسجسحت فٖ جلًلَم جإلًسحًّ٘ٔ.
ّ
پشٌٍٖٗ ،خل٘ل2013 .م« ،السياق يفاعليّتٍ فی دراسة «الصىرة الفنیة» يتبييىُا؛ رسرال اإلمرا
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ّ
الفنیةة فی شعر الشرما  ،سلسةلٔ وتةد حمحفّ٘ةٔ تػةذسّح ٍصجسٓ
جلزٗحخ ،هحوّذ يلٖ2003 .م ،الصىرة
جلخّمحفٔ ذحلوولىٔ جألسدًّ٘ٔ جلْحضوّ٘ٔ.
سض٘ذ جلذدٓ ،يرح 2009 .م ،االوسیاح فی الخطاب الىمذ يالبالغی عىرذ العررب ،ـ ،1ذغةذجد :دجس
جلطإٍى جلخمحف٘ٔ جلًحهٔ.
سل٘وٖ ،يلٖ1391 .ش« ،االوسیاح يدالالتٍ الخیالیة فری شرعر مُرذ أخرًان ثالر
ّ
المحىلة لذ الشاعریه)» ،هزلٔ ذحَث فٖ جللغةٔ جلًشذ٘ةٔ
یًسف(دراسة مقارنة فی الصًر الشؼریة
يسرعذ

ٍآدجذْحً ،ػف سٌَٗٔ يلو٘ٔ هحىؤ لىل٘حت جللغحت جألرٌر٘ٔ ذزحهًٔ ئغفْحى ،جلًذد  ،7خشٗف ٍضتحء.
سٌذجٍٕ ،خحلذ1993 .م ،الصًرِ الشؼریة عىذ فذي طًلان ،ذ٘شٍت :دجس جلوطشق للتشروةٔ ٍجلكرحيةٔ
ٍجلٌطش.
غفَٕ ،وَسش1390 .ش ،از زبان شىاسی بٍ ادبيات ،د ،1ـ ،3قْشجى :سَسُ هْش.
يت٘ك ،يرذجلًضٗض1987 .م ،علم البيان ،ذ٘شٍت :دجس جلٌْؿٔ للكرحئ ٍجلٌطش.
يالق ،فحتح2001 .م ،مفًُ الشعر الحر عىذ ريّاد الشعر العربری الحرر ،دهطةك :هٌطةَسجت جتحةحد
جلىتحخ جلًشخ.
جلغذجهٖ ،يرذجهلل1985 .م ،الخطیئة يالتکفيرً ،حدخ رذٓ جألدذٖ جلخمحفٖ.
غٌ٘وٖ ّالل ،هحوّذ1973 .م ،الىّمذ األدبی الحذی  ،ذ٘شٍت :دجس جلخّمحفٔ ٍدجس جلًَدٓ.
فؿل ،غالح1998 .م ،نظریة البنائیة فی الىمذ األدبی ،ـ ،1جلمحّشٓ :دجس جلطشٍق.
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وَّ٘ي ،رحى1986 .م ،بنیة اللغة الشؼریة ،ترجمة محمذ الرًالی يمحمرذ العمرر  ،ذ٘ةشٍت :جلةذجس
جلر٘ؿحء.

ّ
األسلىبیة ،ـ ،1ذ٘شٍت :هزذ.
هحوّذ ٍٗس ،أحوذ2005 .م ،االوسیاح مه مىظًر الذراسات
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